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af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

Fredningsnævnet for SØnderjyllands
amts nordlige fredningskreds .

Den 29. november 1982 kl. 11 afholdt fredningsnævnet møde
ved Moltrup kirke. Nævnet var repræsenteret af formanden, civildom-
mer Ib Lind Larsen, Haderslev, det amtsrådsvalgte medlem, gårdejer
Børge Diemer, Bjerndrup, og det af Haderslev kommune valgte medlem,
fru Johanne Løfquist, Haderslev.

Der foretages:
F. 92/82 Dispensation fra fredningen af

Maltrup kirkes omgivelser til op-
førelse af en servicebygning på
matr. nr. lo, 27 og 28 Moltrup.

Der fremlagdes følgende bilag:
l. skrivelse af 5. august 1982 fra arkitekt O. Reinhard Hansen, Hader-

slev, med 13 underbilag,
2-9. kort og tegninger,
lo. skrivelse af 4. november 1982 fra Sønderjyllands amtskommune,

fredningsafdelingen,
ll. indkaldelse med indvarslingsliste,
12. skrivelse af 22/11 1982 fra fredningsstyrelsen.
For Sønderjyllands amtskommune, fredningsafdelingen, mødte landin-
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ror Haderslev kommune mødte ingeniør H. E. Mortensen.
ror kgl bygnings inspektør Jørgen Stærmose mødte arkitekt Flemming

'.

SØjdis.
For Nationalmuseet mødte magister Erik Schou.
ror Danmarks naturfredningsforening mødte skovfoged Preben Ravn.
Kirkeministeriets kirkekonsulent, arkitekt I. P. Junggren Have var
mødt.
Haderslev stiftsøvrighed, biskop Olaf C. Lindegaard, stiftsamtmand
Perch Nielsen var mødt tillige med stiftsfuldmægtig Bodil Jacobsen.
For Haderslev provstiudvalg mødte domprovst Søren Lodberg Hvas .
Arkitekt for Moltrup menighedsråd, arkitekt O. Reinhard Hansen var •
mødt. I
For Moltrup menighedsråd mødte formanden, fru Ragnhild Thy og med-
lemmerne Hans Skøtt, Hans Chr. Moos og fru Hanne Kongsted.

Skrivelsen af 4. november 1982 fra Sønderjyllands amtskom-
mune, fredningsafdelingen, er sålydende:
"Vedr. servicebygning ved Moltrup kirke, matr. nr. 27 Moltrup ejer-
lav, Moltrup i Haderslev kommune.

sagen.

på ejendommen ansøges om tilladelse til at opføre en serViCebygningl
med kapel, redskabsrum, omklædningsrum, frokostrum og offentlige
toiletter.
Det ansøgte er beliggende uden for og sydvest for bebyggelsen MOltru~
umiddelbart øst for kirkegården og mellem denne og Forretgårdsvej -
inden for:
l. Fredningen af Moltrup kirkes omgivelser (fredningsregisteret nr.

515-21-1),
2. i zone III (det åbne land iøvrigt) og
3. i landzone.
ad l. Ifølge fredningen må arealet ikke bebygges, det må ejheller
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beplantes således. 'at udsigten til kirken ødelægges, midlerti-
digt eller vedvarende. ligesom der ikke på arealet må opsættes
skure, udsalgssteder, boder, vogne til beboelse eller opbevaring
af redskaber eller lign., ejheller må der på arealet opsættes to-
iletter, hønsehuse, pelsdyrfarme og lign., sprøjtehuse, benzin-
standere, og heller ikke - med ejerens samtykke - transformator-
stationer, telefon- eller telegrafmaster.

ad 3. Amtsrådet vil afvente fredningsnævnet s afgørelse førend sagen
behandles efter by- og landzoneloven.

Redegørelse .

det fremgår af sagen,
at den projekterede bygning er på ca. 84 m2 og agtes placeret umid-

delbart øst for kirkegårdsdiget i forlængelse af kirkens midter-
akse,

at bygningen er i en etage, delvis forskudt, 5,5 - 6 m hØj, med 45°
sadeltag,

at bygningen udføres med hvidkalkede facader og tegltag, og
at arealet nord for bygningen fortsat skal anvendes til parkerings-

plads, mens arealet syd for bygningen kaldet "køkkenhaven" skal
være disponibelt for graveren.

Fredningsnævnet har den lo. december 1968 (Fr.l05/68) meddelt til-
ladelse til forlægning af Forretgårdsvej ind i det fredede område.
Fredningsnævnet har den 27. maj 1977 (Fr. 20/77) meddelt tilladelse
til opførelse af en bygning med kapel, redskabsrum og toiletter i
den nordvestlige del af kirkegården. Bygningen er ikke blevet opført.
Til sikring af kirkens frie omgivelser (jfr. regionplanen) har fred-
ningsafdelingen gennemgået disse. Kirkegården ligger som en rampe i
forhold til det omgivende terræn, åbent mod øst, syd og vest. Area-
let øst for kirkegården er en plads med grusbelægning. Her findes af-
faldsplads, tidligere også materialeplads og køkkenhave. Området træn-

4t ger til oprydning og regulering.

tP
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Fredningsa fde lingen finder, ·at .den fr ie uds 19t til og fr a ki rkeh 'i "
sæsentlig grad påvirkes ved det ansøgte, som derfor strider imod
fredningens formål.
Ved en placering uden for kirkegårdens nordvestlige hjørne ved "~ølle-
svinget" og ved en ændret udformning af byggeriet finder frednings-
afdelingen at formålet med fredningen og hensynet til kirkens frie
omgivelser kan sikres.
Fredningsafdelingen skal derfor foreslå fredningsnævnet, at der fore-
tages besigtigelse forinden afgørelse træffes i sagen."

I skrivelsenaf 22. november 1982 fra fredningsstyrelsen
udtales:
"Vedrørende servicebygning ved Moltrup kirke, Haderslev kommune. ,

Fredningsstyrelsen har med skrivelse fra nævnet af 9. november 1982

modtaget indbydelse til at deltage ~ møde om en dispensation fra
fredningen ved Moltrup kirke til opførelse af en servicebygning.

Fredningsstyrelsen har fra Sønderjyllands amtskommune modtaget ma-
teriale i sagen, som viser, at den projekterede bygning er på ca.
84 mZ og ønskes opført umiddelbart øst for kirken uden for kirke-
gårdsdiget. Området er omfattet af en fredning med følgende indhold:

I
I Arealet må ikke bebygges, det må ejheller beplantes således, at ud-

I sigten til kirken ødelægges; midlertidigt eller vedvarende, ligeSOm~
der ikke på arealet må opsættes skure, udsalgssteder, boder, vogne
til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende, ej hellertt
må der på arealet opsættes toiletter, hønsehuse, pelsdyrfarme o.lign.,
sprøjtehuse, benzinstandere, og heller ikke - med ejerens samtykke -
transformatorstationer, telefon- eller telegrafmaster.

Moltrup kirke ligger hØjt og frit ud til det åbne land mod øst, og
på den baggrund finder fredningsstyrelsen, at det ansøgte projekt
strider imod fredningens formål og man kan derfor ikke anbefale en
dispensation fra fredningen til den ansøgte placering.



l.
Derimod bør det undersøges nærmere, om den placering, som Sønderjyl-
lands amtskommune anbefaler i skrivelse af 4. november 1982 til næv-
net, kan gennemføres."

Der foretoges besigtigelse, hvorunder landinspektør Palle
GrØnlund redegjorde for fredningsafdelingens indstilling til fred-
ningsnævnet, hvorefter mØdet fortsattes på Thomashus Kro.

Det oplyses, at det areal uden for kirkegårdens nordvest-
lige hjørne ved "Møllesvinget", hvor Sønderjyllands amtskommune i

skrivelse af 4. november 1982 forslår servicebygningen placeret, ikke
tt. tilhører kirken og ikke kan erhverves ved mageskifte.

De mødte havde lejlighed til at udtale sig.,

,

Bortset fra repræsentanterne for fredningsafdelingen udta-
ler samtlige mØdte, at de kan gå ind for, at bygningen opføres ved
parkeringspladsen øst for kirken.

Repræsentanterne for kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet
udtaler, at de finder, at den af fredningsafdelingen foreslåede pla-
cering nordvest for kirken mellem kirkegården og det åbne land vil
være uheldig.

Repræsentanterne for menighedsrådet og de kirkelige myndig-
heder udtaler, at de finder det uforståeligt, at amtsråd og fred-
ningsstyrelse indstiller, at bygningen, der også skal indeholde toi-
letter, placeres på den modsatte side af kirkegården i forhold til
parkeringspladsen og kirken i umiddelbar nærhed af en sportsplads
og på et areal, der ikke tilhører kirken og ikke kan erhverves af
kirken.

Nævnet foretog votering internt, og det tilkendegaves, at
et byggeri som ansøgt kan godkendes med placering ved parkeringsplad-
sen øst for kirken på vilkår, at tegninger med beliggenhedsplan og
højdeangivelse forelægges fredningsnævnet til godkendelse, før bygge-
riet påbegyndes.

Formanden bemærkede, at en udskrift af det passerede sen-



Mødet sluttet.
Lind Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes,
Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts nord-
lige fredningskreds, den 6. december 1982.

<" lLarsen

Fredningsnævnets afgorelse kan p~kl:lges til over-
frE:dningsnævnet senest 4 uger fra den dag. afgorel-
sen er m::ddelt. En tilladelse eller dispensation må
II,ko udl'~ ::0S, for k1agefr:sten er udlobet. Er klage
Ind')i'./ct, ro:: lii!od81~,en eller d:3pansOitionen ikke
Lc1:1yl·~s. mfd m:,1dre den c~retho!des af overfred-
ningsna~vnel. Tili<Jdolscn bortf3lder, satremt den ikke
er udnyttet Inden 5 ar tla d8ns meddelelse.
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NlItorfredningsnævnet for Sønderjyllands
amts nordlige fredningskreds
civil~i~~~~~~*et, Gammelting 2,

~W~~~ 6100 Haderslev.
~~~~~ tlf.(04)523802

'Uellff~~)(erl~74 x

REG. NR. I 7~t
Den 23. september 1983.
J.nr. FR. 110/83

I sag F. 92/82, dispensation fra fredningen af Moltrup
kirkes omgivelser til opførelse af en servicebygning på matr. nr .
lo, 27 og 28 Moltrup, har fredningsnævnet i mØde den 29. november
1982 tilkendegivet, at et byggeri som ansøgt kan godkendes med
placering ved parkeringspladsen øst for kirken på vilkår, at teg-
ninger med beliggenhedsplan og højdeangivelse forelægges frednings-
nævnet til godkendelse, før byggeriet påbegyndes.

Med skrivelse af 21. marts 1983 fremsendte Moltrup menig-
hedsråd til Haderslev stiftsøvrighed detaljeret projekt til stifts-
øvrighedens godkendelse. Det oplystes, at projektet er godkendt af
amtet efter zoneloven.

Ved påtegning af 25. april 1983 har kirkegårdskonsulenten
for Haderslev stift anbefalet sagen godkendt.

I skrivelse af l. juni 1983 fra den kgl. bygningsinspek-
tør udtales:

" Ved stiftsøvrighedens skrivelse af 28. april 1983 er
jeg anmodet om en udtalelse vedrørende et forslag til opførelse af
en kapel- og redskabsbygning ved Moltrup kirke.

Forslaget anbefales godkendt, idet jeg dog finder, at man
bør overveje at slØjfe bygningens åbne gang og opbygge affaldskumme
i træsveller, der vil være mindre iøjnefaldende end en betonstøb-
ning."

I en skrivelse af 21. juni 1983 fra Nationalmuseet udta-
les:

"Forslaget til opførelse af redskabs- og kapelbygning



ved Moltrup kirke kan anbefales godkendt, idet bygningen forudsæt-
tes hvid kalket og teglhængt. røvrigt skal man henlede opmærksomhe-
den på den kgl. bygningsinspektørs bemærkninger."

Sagen er af Haderslev stiftsøvrighed ved påtegningsskri-
velse af 24. juni 1983 fremsendt til fredningsnævnet, der har vi=
deresendt sagen til Sønderjyllands amtskommune, fredningsafdelingen,
med anmodning om en udtalelse.

Fra fredningsafdelingen har fredningsnævnet modtaget ud-
ta1elser, senest af 16. september 1983, hvori det hedder:
"Vedr.: Servicebygning ved Moltrup kirke, matr. nr. 27 Moltrup

ejerlav, Moltrup.
r fortsættelse af fredningsafdelingens skrivelse af 19.

august 1983 til fredningsnævnet skal oplyses:
Byggeriets arkitekt har ved et møde på stedet med re-

præsentanter for fredningsafdelingen udleveret en ny tegning af
30. 08. 1983, der redegør for højdeforskellen mellem det nu an-
søgte og det af fredningsnævnet i november 1982 behandlede.

Det fremgår af tegningen, at kiplinien i det nu ansøgte
er sænket 1,00 m i forhold til tidligere. Det betyder, jfr. teg-
ningen at kip linien ·er i kote 14,0 (hvor kote 10,0 er ved in~-
gangen til kirkegården). I

Fredningsafdelingen skal udtale, at en tilladelse til
byggeriet og terrænændringerne må indeholde en præcisering af
byggeriets max. højde (kote 14,0) og at reguleringen af terræn-
forholdene syd og øst for bygningen skal udfØres i overensstemmel-
se med projektet og at arealet rydeliggøres."

Fredningsnævnet meddeler dispensation fra naturfrednings-
lovens § 34 til opførelse af servicebygning ved Moltrup kirke,
matr. nr. 27 Moltrup ejerlav, Moltrup, på de af kgl. bygningsin-
spektør, Nationalmuseet og fredningsafdelingen stillede vilkår .
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Fotokopi af tegning vedhæftes denne skrivelse.

,~ , t • , , - - .~"..... ~ '- ,... ~

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til over·
fredningsnævnet ssnest 4 uger fra den dag, afgørel-
sen er meddelt. En iilladelse eller cispensation må
ikke udnyttes, før klagofrisien er udløbet Er 1<18ge
indgivet, må tilladelsen ella, c.isl:i::::i1S8UOnen Ii(:æ
udnyttes, med mindee den opret:1oices al over[rsd·'
ningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ik:<l$
er udnyttet inden 5 år fra dens meddtJlelse.

Moltrup menighedsråd,
v/menighedsrådsformand Ragnhild Thy,
Rovstrupvej 17,
6100 Haderslev.

KOpi til:
Sønderjyllands amtsråd, fredningsafdelingen, j.nr. 8-70-11-515-32/82.
Haderslev kommune, teknisk forvaltning.
Danmarks Naturfredningsforening, 2000 Kbh. F.
Samme, v/civilingeniør Kirsten Lund Frandsen, Haderslev.
Fredningsstyrelsen. (3 e~-=,~~~l~)j.~r •..~..J_~2/72.
Arkitekt O. Reinhard Hansen, Haderslev.._,
Haderslev stiftsøvrighed, j.nr. 5131/1001-1.
Kgl. bygningsinspektør J. Stærmose, Odense.
Kirkegårdskonsulent I.P. Junggreen Have, Aabenraa.
Nationalmuseet, j.nr. 1034/83.
Haderslev Provstiudvalg.
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ÆNDRING:R I FORHOLD TIL SKITSEUDKAST
SOM DANNEDE GRUNDLAG FOR FREDNINGS-
NÆVNETS BEHANDLING DEN 29.NOV.1982 :
GULV I KAPEL ER PLACE~ET 20 CM LAVE-
RE l TE~RÆN.
GULV I ~EDSKABSRUM ER PLACERET 50 CM
LAVERE I TERRÆN.
BYGNINGSBREDDE OG RUMHØJDER ER REDU-
CERET S~LEDES, AT TAGETS KIPLINIE ER
PLACERET 100 CM LAVERE I FORHOLD TIL
KtRKE OG TERRÆN END DET OPR.PROJEKT.
BYGNINGEN ER DISPONERET CM PA GRUND
AF DEN r~DREOE PLACERING I TERRÆNET,
MEN HOVEDFORM OG ORIENTERING ER SOGT
BEVA~ET.

KIPLINIENER ~
1 OO Co'" I FORH)L'
LI~KE ex; T~RP.K

k. ()k Ilj .o() -l
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,) I,(t lt" ~ -eLI c' J

. .

30.08.83

~\J.f(l ('Te
g~o11'r'

~J

__ o -

J.1.bd:f-tL~<!i '* o.R..&-t.

(7c~~~
31/S-1,n

•,


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>



